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ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Директор Луцейко Юрiй Степанович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
 достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.

(дата)

21.04.2016
М.П.

  за                   рік2015

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

00293290
вул. Машинобудівна, 42, м. Київ, 
Солом'янський, 03067

(044) 458 05 06

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

21.04.2016

2. Річна інформація 
опублікована у

(дата)

25.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

№ 75 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"

Акціонерне товариство

3. Річна інформація 
розміщена на 
сторінці

в мережі 
Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

6. Електронна поштова адреса glass@kzs.com.ua
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Зміст
X1. Основні відомості про емітента

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

5. Інформація про рейтингове агентство
X6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди
X11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:
X1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
X13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X3) інформація про зобов’язання емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду

X17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
 змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

4) інформація про похідні цінні папери

X4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
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33. Примітки:  Емітент не відноситься до переліку підприємств, які мають отримати рейтингову 
оцінку, тому розділ звіту «Інформація про рейтингове агентство» не заповнений.

Емітент не одержував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, тому розділ звіту 
«Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності» не заповнений.

Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб, тому розділ звіту «Відомості щодо участі 
емітента у створені юридичних осіб» не заповнений.

В Товаристві не має посади корпоративного секретаря, тому розділ звіту «Інформація щодо 
посади корпоративного секретаря» не заповнений.

Фізичні особи не володіють 10 та більше відсотків акцій емітента, тому розділ звіту «Інформація 
про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента: фізичні особи» не заповнений.

Дивіденди за звітний період та період який передував звітному не нараховувались та не 
виплачувались, тому розділ звіту «Інформація про дивіденди» не заповнений.

Процентні облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Процентні облігації» не заповнений.
Дисконтні облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Дисконтні облігації» не заповнений.
Цільові (безпроцентні) облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Цільові (безпроцентні) 
облігації» не заповнений.
Інші цінні папери емітент не випускав, тому розділ звіту «Інформація про інші цінні папери, 
випущенні емітентом (емісія яких підлягає реєстрації)» не заповнений.
Похідні цінні папери емітент не випускав, тому розділ звіту «Інформація про похідні цінні 
папери» не заповнений.

Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду, тому розділ звіту 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність
X31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
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«Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду» не заповнений.

Фактів щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникали 
протягом звітного періоду не було, тому розділ звіту «Відомості щодо особливої інформації та 
інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду» не заповнений.

Емітент не має зобов’язань за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними 
цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), 
за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, тому "Інформація 
про зобов'язання емітента (за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій,  за іпотечними 
цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), 
за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)" не заповнена.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ"
ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та 
Київськiй областi публічного акцiонерного 
товариства "Державний ощадний банк України"
322669

Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та 
Київськiй областi публічного акцiонерного 
товариства "Держ
322669

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26007300353215

26007300353215

23.12

46.44

68.20

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
[2010]Формування й оброблення листового скла

[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна

[2010]Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення

4. Територія (область) м. Київ

А01 № 377602

19.05.1994

2168754,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

   548. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 
та/або 
учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості)

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)

Акціонерне товариство закритого 
типу «Інвестиційний фонд 
«Київська Русь-МДС»

21075315 провул.Рильський 3, кв.36, м. Київ, 
Шевченківський, 01025

4,32193000000

Закрите акціонерне товариство 
«Голден Гейт Бізнес»

21568727 м.Київ вул..Кудрявська, 19-а, м. Київ, 
Шевченківський, 04053

6,26298100000

Закрите акціонерне товариство 
«Компанія «Асоціація Україна»

24085320 вул..Кудрявська, 19-а, м. Київ, 
Шевченківський, 04053

79,35705600000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 
який видав паспорт

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості)

Фізичні особи(без рахунків у 
спільному володінні)

1103 фізична особа 10,05800000000

99,99996700000Усього:
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1962

36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ “ЗАВОД 
СКЛОВИРОБІВ”, Голова Правління

9) опис:  Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін в персональному складі 
посадових осіб за звітний період не було. Стаж роботи: 36 років. Попередні посади, які займав 
протягом останніх 5 років: Голова Правління, ПАТ "Завод скловиробів". Посадова особа не 
надала згоду на розголошення паспортних даних.

вища, Київський політехнічний інститут, iнженер-механік

Луцейко Юрiй Степанович

д/н, д/н, д/н

Директор

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

23.07.2013 на необмежений термін8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1963

29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ “КЕРАМІЧНА ГРУПА 
“ГОЛДЕН ТАЙЛ”, Президент

9) опис:  Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 

Вища, Київський політехнічний інститут, інженер-механік

Шеветовський  Валентин Валентинович

д/н, д/н, д/н

Голова Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

22.04.2013 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін в 
персональному складі посадових осіб за звітний період не було.
На даний момент займає посаду Директор ТОВ "Керамiчна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ" (04053,м. 
Київ,вул..Кудрявська,19-а.) Попередні посади, які займав протягом останніх 5 років: Президент 
ПрАТ "ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС", Президент ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ". 
Стаж роботи: 29. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних.

1976

15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «КЕРАМІЧНА ГРУПА “ 
ГОЛДЕН ТАЙЛ», Директор

9) опис:  Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін в 
персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Попередні посади, які займав 
протягом останніх 5 років: Директор ТОВ “КЕРАМІЧНА ГРУПА “ГОЛДЕН ТАЙЛ”. На даний 
момент займає посаду Заступника директора з розвитку в ТОВ «КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН 
ТАЙЛ»(04053,м.Київ,вул..Кудрявська,19-а). Стаж роботи 15 років. Посадова особа не надала 
згоду на розголошення паспортних даних.

Вища, Національний університет «Києво-Могилянська 
академія», магістр економіки

 Ісаєнко Олексій Володимирович

д/н, д/н, д/н

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

22.04.2013 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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1981

14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ», 
юристконсульт

9) опис:  Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Товстик Ольга Володимирівна змінила прізвище на Беркович.
Посадова особа не надала згоду про розкриття паспортних даних. Змін в персональному складі 
посадових осіб за звітний період не було. На даний момент займає посаду Юрисконсульт  ТОВ 
«КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН ТАЙЛ» » (04053,м.Київ,вул..Кудрявська,19-а).  Попередні 
посади, які займала протягом останніх 5 років: юрисконсульт. Стаж роботи: 14 років.

Вища, Донецький національний Університет, правознавство

Беркович Ольга Володимирівна

д/н, д/н, д/н

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

22.04.2013 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1964

30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Головний бухгалтер, ЗАТ 
"Голден Гейт Бізнес"

9) опис:  Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін в 

вища, Київський інститут народного господарства, економіст 
планування промисловості

Буднік Людмила Федорівна

д/н, д/н, д/н

Голова ревiзiйної комiсiї

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

22.04.2013 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не надала згоду 
на розголошення паспортних даних. На даний момент займає посаду  Головний бухгалтер ТОВ 
«КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН ТАЙЛ» (04053,м.Київ,вул..Кудрявська,19-а); головний 
бухгалтер ПрАТ “ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС”; в.о. директора ПрАТ “КОМПАНІЯ “АСОЦІАЦІЯ 
УКРАЇНА”.. Попередні посади, які займала протягом останніх 5 років: Головний бухгалтер  
Головний бухгалтер ТОВ «КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН ТАЙЛ» 
(04053,м.Київ,вул..Кудрявська,19-а); головний бухгалтер ПрАТ “ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС”; в.о. 
директора ПрАТ “КОМПАНІЯ “АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА”. Стаж роботи 30 років.

1984

10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «КЕРАМІЧНА ГРУПА 
“ГОЛДЕН ТАЙЛ», старший фінансовий контролер

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін в 
персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не надала згоду 
на розголошення паспортних даних. Попередні посади, які займала протягом останніх 5 
років:фінансовий контролер ТОВ “ГОЛДЕН ТАЙЛ”; старший фінансовий контролер ТОВ 
“КЕРАМІЧНА ГРУПА “ГОЛДЕН ТАЙЛ”. В даний час обіймає посаду  Директор ТОВ 
«МАЙДАН ВІЛА» (30416,Хмельницька обл., Шепетівський район, село Михайлючка, вулиця 
Островського, будинок 3, корпус Б.; Директор ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС»( 04053, м. Київ, 
вул. Кудрявська, 19-а) Стаж роботи 10 років.

вища, Дніпропетровський Університет економіки і права, 
перекладач, референт, Київський Національний Університет 
ім.. Шевченка, економіст

Мартова Ганна Валеріївна

д/н, д/н, д/н

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

22.04.2013 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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1978

11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ «Завод скловиробів», 
Головний бухгалтер на час декретної відпустки Сімашевої Наталії Валентинівни

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не 
виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 
не має. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підпрмємствах. Працює на  
ПАТ «Завод скловиробів», заступником головного бухгалтера. Змін в персональному складі 
посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не надала згоду на розголошення 
паспортних даних. Стаж роботи 11 років. Посади, які  займала протягом останніх 5 років: 
Головний бухгалтер на час декретної відпустки Сімашевої Наталії Валентинівни, ПАТ «Завод 
скловиробів». На даний момент займає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ “ЗАВОД 
СКЛОВИРОБІВ”

Вища, Український Транспортний Університет, інженер з 
транспорту

Надєєва Наталія Іванівна

д/н, д/н, д/н

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

22.04.2013 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1975

21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ «Київський завод 
скловиробів», заступник гол. Бухгалтера

Вища, Київський Національний економічний університет

Сімашева Наталія Валентинівна

д/н, д/н, д/н

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

01.06.2006 на необмежений темін8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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9) опис:  Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін в персональному складі 
посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не надала згоду на розголошення 
паспортних даних. Попередні посади, які займала протягом останніх 5 років: Головний 
бухгалтер, ПАТ "Завод скловиробів". Стаж роботи 21 рік.
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Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 
юридичної особи

Кількість
 акцій 
(шт.)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

2 4 5 6 7 8 91 3

Луцейко Юрiй 
Степанович

10 0,00050000000 10 0 0 0Директор д/н, д/н, д/нфізична особа

Усього: 10 0,00050000000 10 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість 
акцій (шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

ПрАТ"Компанiя "Асоцiацiя 
Україна"

24085320 вул. Кудрявська 19а, м. Київ, 
Шевченківський, 04053

1910411 92,4924 1910411 0 0 0

Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи

Кількість 
акцій (шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав паспорт

1910411 92,4924 1910411 0 0 0Усього:
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

20.04.2015
99,415

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 

 1.Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. 
Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та 
Членів лічильної комісії.

 2.Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 3.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 4.Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу 
Товариства за 2014 рік.

 5.Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. 
Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.

 6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 
діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог,
 передбачених законом.

 7.Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого 
рішення. Надання повноважень Виконавчому органу на укладення значних правочинів на 
підставі рішення Наглядової ради.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Правління

Результати розгляду питань порядку денного: 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Голосували:
«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 
100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для 
участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили:
Затвердити порядок та регламент проведення Зборів, надати для виступу доповідачам до 15 
хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді, голосування на 
Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 
Обрати Головою Зборів – Луцейко Юрія Степановича, Секретарем Зборів - Каменецьку Олену 
Максимівну.
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, персонально Голова лічильної комісії – Шпак Тетяна 
Володимирівна, Члени лічильної комісії: Болот Олександр Володимирович, Борисенко Олена 
Анатоліївна строком до переобрання.

X
чергові позачергові
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З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Голосували: 
«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 
100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для 
участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили:
Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Виконавчого 
органу у 2014 році визнати задовільною.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Голосували: 
«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 
100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для 
участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу 
Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Голосували: 
«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 
100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для 
участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та 
висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік та прийняти рішення 
за наслідками розгляду звіту. Роботу Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною.
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З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Голосували: 
«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 
100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для 
участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2014 
році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2014 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Голосували: 
«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 
100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для 
участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили: Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Голосували: 
«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 
100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для 
участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством 
виключно за рішенням Наглядової ради з 20.04.2015 р. до 20.04.2016 р., включаючи правочини 
пов’язані з порукою/ гарантією, кредитом/ позикою, заставою/ іпотекою, придбанням/ 
відчуженням/ продажем/ міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних 
паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші 
правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів 
не повинна перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.
Встановити, що з 20.04.2015 р. до 20.04.2016 р. визначення істотних умов, укладення та 
підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в 
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інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Виконавчим органом Товариства 
та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
ПАТ "Вi Ей Бi Банк"

19017842
вул. Дегтярівська, 27 -Т, м. Київ, Шевченківський, 04119

(044) 490-06-74
(044) 490-06-74

АЕ 263284

10.09.2013

Національна комiсiя з цiних паперiв та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 188 від 19.03.2015 р. 
«Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства 
«Всеукраїнський акціонерний Банк» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб прийнято рішення від 20.03.2015 року № 63 про початок здійснення процедури 
ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» з 20.03.2015року. Уповноваженим на зберігання є ПАТ 
«Національний депозитарій України»

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю
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Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій
України"

30370711
вул. Нижній Вал, 17/8, м. Київ, Подільський, 04071

(044) 591-04-00
(044) 482-52-14

д/н

д/н

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: ПАТ “Національний депозитарій України” здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 
депозитарiю без ліцензії.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю
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Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська 
фiрма "Iмона-Аудит"

23500277
вул. Пирогова 2/37, м. Київ
м. Київ, Шевченкiвський, 04112

(044) 565 77 22
(044) 565 77 22

0791

26.01.2001

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Термін дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які 
одноособово надають аудиторські послуги продовжене рішенням Аудиторської палати України 
№ 315/3 від 24.09.2015 року до 24.09.2020 року. Договір на надання аудиторських послуг №42 від
 16.02.2016 року.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 
про 

реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

Частка у 
статут-
ному 
капіталі 

(%)

1. Інформація про випуски акцій
11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
29.10.2013 165/1/2013 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку
1,05 2168754,002065480 100

Опис: Обігу цiнних паперiв на бiржовому та позабiржовому ринках не було, заяви для допуску на органiзованi ринки не подавались, намiрiв щодо лiстiнгу не було.

UA 4000104897UA 
4000104897

Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарн
а іменна

© SMA 002932902015 р. 



XI. Опис бізнесу

Завод був побудований у 1967 роцi. Його стара назва "МІТОС". Основнi види дiяльностi: механiчна та 
термiчна обробка скла,виготовлення дзеркал та склодувних виробiв. З 19.03.1981 року- "Київський завод 
скловиробiв", а з 11.05.1994р.наказом №371 регіонального відділення Фонду держмайна України 
переіменовано у ВАТ"Київський завод скловиробiв". У зв'язку з переходом на нову форму власностi, а 
також враховуючи конюктуру ринку, пiдприємство значно розширило асортимент випускаємої продукцiї 
(бiльш понад 100 видiв дзеркал), номенклатуру, з'явились новi вироби: Торгове обладнання, журнальнi 
столики, акварiуми, склоблоки, склопакети. Пiдприємство почало працювати в рiзноманiтних сегментах 
ринку, з фiзичними та юридичними особами. З 22.03.2007р. рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ 
«Київський завод скловиробів» переіменовано у ВАТ «Завод скловиробів». З 24.09.2010р. Рішенням 
Загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод скловиробів» перейменовано у ПАТ «Заводскловиробів»

Організаційну структуру підприємства складають :адміністрація,фінансовий відділ,економічний 
відділ,відділ збуту, технічний відділ,відділ.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Облік здійснюється за  нормами Міжнародних Стандартів Звітності .Амортизацію основних засобів 
розраховують за прямолінійним методом. Облік запасів ведеться по сальдовому методу у розрізі 
субрахунків по видах матеріальних цінностей. Списання МШП при передачі в експлуатацію здійснюється 
шляхом нарахування 100 % зносу. При обліку витрат запасів застосовується метод середньозваженої 
собівартості ТМЦ. Облік податку на прибуток та ПДВ ведеться згідно податкового Кодексу України. Облік
 касових операцій відповідає «Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України».
Протягом року на підприємстві діяв Наказ  № 1 від 03.01.2012р. «Про облікову політику».

Основним видом діяльності підприємства є переробка дзеркала та скла листового.  За 2015 рік Товариство 
реалізувало продукції на суму 11982,5 тис. гривень, із яких виробів із скла 23,0 тис.кв.м. на суму 10987,3 
тис. грн. та дзеркальних виробів – 16,1 тис.кв.м. на суму 8995,2 тис.грн. Товариство працює в 
різноманітних сегментах ринку з фізичними та юридичними особами. Реалізація продукції проводиться 
оптом і в роздріб переважно на внутрішньому  ринку. Основними споживачами на внутрішньому ринку є: 
ТОВ «Леруа Мерлен Україна», ТОВ «МАГіС», ТОВ «Юстон». Найбільшим конкурентом на внутрішньому 
ринку є ТОВ «Гласс ЛТД».
Основні постачальники сировини та матеріалів :
ТОВ «Глас ЛТД»     1072 тис. грн.
ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна»   1022 тис. грн.
ТОВ ПВКФ «Ювента»      3506 тис. грн.

                                                Придбали                                           Продали/ Ліквідували
2011                                    277071,64                                                12815,17

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб0 : 1
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу : 54 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (осіб):--
Фонд оплати праці 2802 тис. грн.
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року : 
(збільшення на 602 тис. грн. за рахунок збільшення посадових окладів та проведення індексації доходів).

Інформація про чисельність працівників

Емітент не належить до будь-яких об’єднань підприємств.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Емітент не проводив спільну діяльність з іншими організаціями

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами
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2012                                    505276,20                                                 86973,23
2013                                    217320,18                                                 21200,48
2014                                    299211,47                                               143606,89
2015                                    916038,53                                                  9287,63

У 2015 році придбано основних засобів :
 -Машини та обладнання – 630 тис. грн
 -Інструменти, прилади, інвентар 105 тис. грн.
У 2015 році здійснено поліпшення:
 -Будівлі і споруди – 140 тис. грн
 -Машини та обладнання – 4 тис. грн
 -Транспортні засоби – 20 тис. грн.
 -Інструменти, прилади, інвентар – 17 тис. грн
Вибуло інших основних засобів  7 тис. грн.
Знос на вибулі основні засоби нараховано у розмірі 100 %. Переоцінка основних засобів у 2015 році не 
проводилась. Залишкова вартість основних засобів на 31 грудня 2015 року склала 2816 тис. грн. знос 5074 
тис. грн., первісна вартість 7890 тис. грн. Основні засоби на початок 2015 року були зношені на 65.5 %. На 
31.12.2015 року зношеність склала 64,3 %. Знос малоцінних необоротних активів нараховується в розмірі 
100 % при введенні їх в експлуатацію.

Галузь виробництва скла та дзеркал та виробів з них за останні роки характеризувалась зупинкою великих 
підприємств (в т.ч. ПАТ «Лисичанський завод "Пролетарій"), які займались виготовленням скла. 
Практично все листове скло та дзеркала для переробки завозиться з-закордону. Більша частина продукції 
виготовляється на невеликих підприємствах з вузькою спеціалізацією. Галузь виробництва скла та дзеркал 
та виробів з них характеризується дуже низькою часткою оптового (масового) виробництва, значна 
частина  продукції - невеликі індивідуальні замовлення. Галузь також характеризується низьким рівнем 
механізації та автоматизації виробництва, значною долею ручної праці.
На підприємстві поступово вирішується питання фізичного та морального зносу обладнання,що є однією з 
проблем.
На господарську діяльність також підприємства істотно впливає нестабільність економічної та політичної 
ситуації в державі, недосконалість податкової системи, низька купівельна спроможність населення, 
відчутна сильна конкуренція з боку приватних підприємців за рахунок демпінгу цін – все це веде до 
зменшення обсягів виробництва та зниження прибутку підприємства.

Товариство штрафів у 2015 році  підприємство не сплачувало.

ПАТ"Завод скловиробiв" у своїй дiяльностi намагається працювати на принципах самоокупаємостi та 
самофiнансування.

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

У 2015 році  на суму 1350000 грн укладено, але ще не виконано  Договір генерального підряду з ТОВ 
«Стальконструкція ЛТД» з метою виконання розробки проектної  та робочої документації для проведення 
реконструкції головного корпусу заводу(літера А) у складі майнового комплексу під адміністративну 
будівлю із благоустроєм території.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Підприємство планує оновити асортимент продукції, що ним виробляється, збільшити обсяги виробництва,
 розширити ринки збуту, покращити фінансові показники.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Правочини з власниками істотної участі,членами наглядової ради або членами виконавчого органу :
-    орендні операції ПрАТ «Компанія Асоціація Україна»  840 тис. грн

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
 афілійованими особами
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Працівниками заводу проводяться маркетингові дослідження з метою вивчення попиту та 
конкурентоспроможності. Наукові дослідження та розробки Товариство не проводить.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Емітент не виступає стороною в будь-яких судових справах.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 
його посадові особи

Дивіденди за звітний період не нараховувались та не виплачувались.
Інша інформація
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн)
Основні засоби, всього 

(тис.грн)
на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1484 1519 0 0 1484 1519
583 995 0 0 583 995
17 21 0 0 17 21

277 281 0 0 277 281
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
2361 2816 0 0 2361 2816

Опис: У 2015 році придбано основних засобів :
 -Машини та обладнання – 630 тис. грн

-Інструменти, прилади , інвентар-  105 тис. грн. .
У 2015 році здійснено поліпшення:
 -Будівлі і споруди – 140 тис. грн
 -Машини та обладнання – 4 тис. грн
 -Транспортні засоби – 20 тис. грн.
 -Інструменти, прилади, інвентар – 17 тис. грн
Вибуло інших основних засобів  9 тис. грн.
Знос на вибулі основні засоби нараховано у розмірі 100 %. Переоцінка основних засобів у 2015 році не проводилась. 
Залишкова вартість основних засобів на 31 грудня 2015 року склала 2816 тис. грн. знос 5074 тис. грн., первісна 
вартість 7890 тис. грн. Основні засоби на початок 2015 року були зношені на 65.5 %. На 31.12.2015 року зношеність 
склала 64,3 %. Знос малоцінних необоротних активів нараховується в розмірі 100 % при введенні їх в експлуатацію.

1.Виробничого призначення:
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
2.Невиробничого призначення: 
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
Усього

2361 2816 0 0 2361 2816

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки
0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

8661
2169

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 6492 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 6492 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 5270 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5270 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 2169

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

7439
2169
2169
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов’язання емітента

0
0

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X
X

X
X

X
X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

235
0

1339
1574

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0Кредити банку
у тому числі:

X
 

X X
   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: Емітент не має зобов’язань за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними 
паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за 
фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
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у грошовій 
формі 

(тис. грн)

у відсотках
 до всієї 
виробленої
 продукції

у 
натуральній 
формі 

(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 
формі 

(фізична 
од. вим.)

у відсотках
 до всієї 
реалізо-
ваної 

продукції

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

Основний 
вид 

продукції у грошовій 
формі 

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
2288 15 104549703 шт. 151 Дзеркала 

серійні
2303

2456 16 14071404 шт. 162 Скляні меблі 2458
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Відсоток від
 загальної 
собівартості 
реалізованої
 продукції 

(у відсотках)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
з/п

Склад витрат

31 2
67,91 Матеріальні затрати

13,93 Інші витрати

18,22 Витрати на оплату праці
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2013 2 1
2014 2 1
2015 1 0

X

д/н

X

д/н

Позачергові збори в звітному періоді не скликались.

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1
2
3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

 Так  Ні 
X
X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X
X
X
X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

3
0
0
0
0
0

д/н

ні

X
д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків  акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так
X
X
X
X

Ні

 Так Ні
X
X
X

5Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років?

д/нІнше (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/н

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу
Організації
Діяльності

 Так
X
X
X

Ні

д/нІнші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань.
д/н
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X
д/н

В звітному періоді нові члени наглядової ради не обирались.

так, створено ревізійну 
комісію

1

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

 Так Ні
X
X
X
X
X

 Так Ні
X

X

X

X

3
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так
ні
так

ні

так

так

ні

так

ні

так
так

ні
ні

ні
так
ні

так

ні

ні

так

ні

так

ні
так

так
так

ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

так

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею 
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
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д/н

так

ні

так

ні
ні

ні

так

так

так

ні
так

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні

так

так

так

так
так

так

так

так

так

так
так

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 
зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 
надаються на

 запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні
X
X
X
X
X
X
X

так

X

X

д/н

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні)

 Так Ні
X
X

X

 Так Ні
X

X
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д/н

X

X

д/н

X

д/н

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?

Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились 
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

 Так Ні
X
X
X

 Так Ні

X
X

X

 Так Ні

X
X
X
X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

д/н

X

не визначились

д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори 
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 
X
X
X
X
X

 Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.
д/н

;

;
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2015 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2016.01.01

00293290

8038900000

23.12

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
СКЛОВИРОБIВ"

Формування й оброблення листового скла

Адреса, 
телефон

вул. Машинобудівна, 42, м. Київ, Солом'янський, 03067, (044) 458 05 06
(044) 458 05 06

КОДИ

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 54

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

9 9
0 0

2361 2816
6985 7890
4624 5074

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

2361 2851

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

0 35
9 44

0 01015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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1786 2464
607 675
607 1154
426 430
146 205

0 0
0 0
0 0

621 459

2741 3589
109 13
78 0
0 0
0 0
0 1

780 692

769 676
0 0

6173 7384
0 0

8534 10235

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

11 161166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах

136 1661190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

2169 2169

1173 1173
0 0
0 0
0 0

17 17
4080 5302

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

12 20

1095 1574

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 7439 8661Усього за розділом I

1510
1515

0 0
0 0

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 0 0Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 149 235    розрахунками з бюджетом
1621 0 218        у тому числі з податку на прибуток
1625 0 0    розрахунками зі страхування
1630 1 1    розрахунками з оплати праці
1635 812 993Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 1 1Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 13 18Поточні забезпечення
1665 0 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 107 306Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Луцейко Юрiй Степанович

Сімашева Наталія Валентинівна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1700

1800
1900

0 0

0 0
8534 10235

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4

© SMA 002932902015



2016.01.01
КОДИ

00293290
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
СКЛОВИРОБIВ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2015 рік

2220
Дохід від участі в капіталі

20405 13474
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

15153 10970

5252 2504

0 0
0 0

0 0
0 0

2585 2501

0 0

2494 2027
1856 1193
1959 1537

0 0

0 0

1528 248

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

1528 248

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200
0 0Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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1222 203

0 0

14310 8867
2802 2200
1045 818
459 450
2465 2945

21081 15280

2065480 2065480
2065480 2065480

0,59 0,1
0,59 0,1

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

(306) (45)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Луцейко Юрiй Степанович

Сімашева Наталія Валентинівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємст 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0
0 0
0 0

1222 203

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2016.01.01
КОДИ

00293290
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
СКЛОВИРОБIВ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік

2620 2568

0
0 0

25472 16723

0 0

0

0 0
0 0

67 256

2223 1771

2111 1593

823
700

28 24
0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

1144
957

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

620 93020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

21961 145783100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

1308 10813110Відрахувань на соціальні заходи

10 703116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

0 0

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

320 2053190Інші витрачання
828 3043195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
0 03200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: д/н

Луцейко Юрiй Степанович

Сімашева Наталія Валентинівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
0 03275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
0 03290Інші платежі

(916) (299)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

916 2993260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
0 03390Інші платежі
0 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(88) 53400Чистий рух грошових коштів за звітний період
780 7753405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
692 7803415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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2016.01.01
КОДИ

00293290
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
СКЛОВИРОБIВ"

Звіт про власний капітал
за 2015 рік

2169 1173

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

2169 11734095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 
прибуток 
(непокри-
тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10
0 17

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 17

0 0

0 0

4080 0

0
0 0

1222 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

4080 0

0 0

0 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

7439

0

1222

0

0

0

0

0

7439

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: д/н

Луцейко Юрiй Степанович

Сімашева Наталія Валентинівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
2169 1173

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
0 17

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

1222 0
5302 0

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

1222
8661

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
 1.Інформація про підприємство

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» (далі Товариство») є 
юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України .
Завод був побудований у 1967 році. Його стара назва «МІТОС». З 19.03.1981 р.- «Київський завод 
скловиробів», а з 11.05.1994 р. Наказом  3371  регіонального відділення Фонду держмайна 
України перейменовано у ВАТ «Київський завод скловиробів». З 22.03.2007р. рішенням 
Загальних зборів акціонерів ВАТ «Київський завод скловиробів» перейменовано у ВАТ «Завод 
скловиробів». З 24.09.2010р. Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод скловиробів» 
перейменовано у ПАТ «Завод скловиробів».
Товариство безпосередньо здійснює такі основні види фінансово-господарської діяльності :
    механічна та термічна обробка скла;
    виготовлення дзеркал та дзеркальних виробів;
    інше.
Товариство знаходиться за адресою :  Україна, 03067, вул. Машинобудівна, 42, м. Київ.
Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не 
має.

Кількість працівників станом на 31 грудня 2015 р. та31 грудня 2014 р. складала 54 та 53 осіб, 
відповідно.
Станом на 31 грудня 2015 р. та31 грудня 2014 р. учасниками Товариства були:
Учасники товариства:
31.12.2015
ПрАТ «Голден Гейт бізнес» 6,9227
ПрАТ «Компанія «Асоціація Україна» 92,4924
Фізичні особи 0,585
Всього 100,0
31.12.2014
ПрАТ «Голден Гейт бізнес» 6,9227
ПрАТ «Компанія «Асоціація Україна» 92,4924
Фізичні особи 0,585
Всього 100,0
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована 
з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових 
потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачі в 
прийнятті ними економічних рішень. 
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 
року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що 
офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім
 вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2015 року, 
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, 
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднені 
такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного
 регулювання», які відповідно набувають чинності 01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року. 
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до
 дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло 
би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2015 року, оскільки 
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Товариство не входить в сферу дії цього стандарту.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України 
– гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної 
діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому 
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської 
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником 
Товариства 29 лютого 2016 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити 
зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 
період з 01 січня по 31грудня 2015 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності 
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за 
справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до 
МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», коли ця 
справедлива вартість може бути використана як доцільна собівартість. Передбачувана 
справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної 
інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 
суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить 
облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка 
міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони 
застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до
 вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних 
МСФЗ.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших 
події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, 
для яких інші політики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 
збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", 
згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, 
наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про 
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні 
види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів 
Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли 
воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання 
або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
 •фінансовий актив, доступний для продажу;
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 •інвестиції, утримувані до погашення;
 •дебіторська заборгованість;
 •фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює
 їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до 
придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 
відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого
 строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 
національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих 
Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 
активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється 
у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках(наприклад, у 
випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації)ці активи можуть бути
 класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію 
банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як 
активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 
грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли 
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка 
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 
амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. 
Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова 
вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою 
вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми 
резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та 
відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для 
фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки 
окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі 
групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні 
свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції 
непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи 
дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як 
збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або 
географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від 
зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, 
яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від 
зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування 
визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості 
вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за 
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справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке 
призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи 
називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або 
зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка 
дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату 
оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, 
такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.3.4. Фінансові активи, доступні для продажу
До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, якщо 
відсоток володіння менш 20%. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою 
вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу
 визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за 
винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання 
фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний 
раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для 
продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу и визнається у прибутку 
чи збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за 
собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
На звітну дату таких активів підприємство не має.
3.3.5. Фінансові активи, утримувані до погашення
До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та векселі, що
 їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного 
визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного
 відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
На звітну дату таких активів підприємство не має.
3.3.6. Зобов'язання. Кредити банків
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених 
ознак:
 •Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню 
протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
 •Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом 
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 
зобов’язань. 
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень 
мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань 
відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка 
різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках 
протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати 
актив та виконати зобов'язання одночасно
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних 
і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність 
застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 
застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну
 собівартість основних засобів. Товариство здійснило оцінку основних засобів за справедливою 
вартістю на дату переходу на МСФЗ (01 січня 2011 року) та використовує  справедливу вартість 
як доцільну собівартість основних засобів на звітну дату.
 Основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які
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 накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки 
виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої 
суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до 
нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи
 збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі 
подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом згідно строків 
корисного використання:

 будівлі20 років
 споруди  15 років

 передавальні пристрої 10 років
 машини та обладнання  5 років

 електронно-обчислювальні машини    2 роки
 транспортні засоби5 років

 інструменти, прилади, інвентар 4 роки
інші основні засоби   12 років
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного 
використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. 
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої 
актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 
активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація 
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу згідно корисного 
строку використання 10 років. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або 
інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його 
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, 
визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і 
тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного 
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів 
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості 
необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину 
будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову 
оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для 
досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при 
наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що 
Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною 
нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та 
другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, 
в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються 
окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. 
3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію 
включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає 
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ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо 
віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних 
послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або 
збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або 
збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням 
незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими 
для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного 
будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення 
будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обрає для оцінки об’єктів 
інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує 
такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не 
використовується справедлива вартість.
3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 
вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного 
використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в 
бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з 
вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не 
нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу 
до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові 
результати.
3.7. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 
пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає 
фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості 
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за 
теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі 
розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові 
витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку 
відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих
 періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що
 амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично 
залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою 
про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. 
Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі 
протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від 
оренди, визнаються як витрати.
3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого 
податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати 
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 
основному чинних) на дату балансу
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою 
податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що 
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності 
наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані 
тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових 
активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності
 того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати 
вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає 

© SMA 002932902015 р. 



поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний 
період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у 
власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, 
які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань 
3.9.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж 
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі 
економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
3.9.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість 
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання 
працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
3.9.3. Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати 
працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із 
поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були 
надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  зароблена 
відповідна заробітна плата. 
3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
3.10.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи 
збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є 
збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям 
визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або 
зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів 
визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

 а)Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;

 б)за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка 
зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими 
інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

 в)суму доходу можна достовірно оцінити;
 г)ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;

та
 ґ)витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження 
коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату 
балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 
активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх 
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або 
перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 
доходи.
3.10.2. Витрати за позиками
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Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як 
частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на 
позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва 
кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
3.10.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну 
Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за 
відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за 
історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, 
немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, 
відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли
 при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у 
якому вони виникають.
Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:

 31.12.2015
  Гривня/1 долар США24,00

3.10.4. Умовні зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про
 умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі 
економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про 
умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
4. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
Товариство обрало датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня 2011 
року.
5. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив
 на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 
Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на 
попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і 
за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. 
Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, 
фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження
 є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в 
яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за 
МСФЗ, наведені нижче.
5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової 
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних 
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
 •подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 
Товариства;
 •відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
 •є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
 •є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених 
далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

 а)вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
 б)визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у 

Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших 
органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну 
основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві 
практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В 
інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 
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майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним 
фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості».
5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2015 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних 
оцінювачів не здійснювалась. 
5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням 
ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших 
факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу 
цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво 
вплинути на оцінку фінансових інструментів.
5.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Кошти розміщені в АТ «Брокбізнесбанк» відображаються в балансі за нульовою вартістю, 
оскільки зазначений банк знаходиться в стадії ліквідації. Кошти розміщені в АТ «Ощадбанк»  
відображені в балансі за номінальною вартістю .
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх 
знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження 
керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних 
майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися
 після визнання фінансового активу.
6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 
вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, 
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець 
кожного звітного періоду.
Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю: Грошові кошти та їх 
еквіваленти
Методики оцінювання: Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів 
здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості
Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний): Ринковий
Вихідні дані: Офіційні курси НБУ

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю: Депозити (крім депозитів до 
запитання)
Методики оцінювання: Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, 
яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній 
валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків
Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний): Дохідний (дисконтування грошових потоків)
Вихідні дані: Ставки за депозитами, ефективні ставки за депозитними договорами

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю: Боргові цінні папери
Методики оцінювання: Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів 
здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був 
отриманий актив. Подальша оцінка боргових цінних паперів здійснюється за справедливою 
вартістю.
Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний): Ринковий, дохідний
Вихідні дані: Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, котирування 
аналогічних боргових цінних паперів, дисконтовані потоки грошових коштів

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю: Інструменти капіталу
Методики оцінювання: Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою 
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вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка 
інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.
Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний): Ринковий, витратний
Вихідні дані: Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності 
визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни 
закриття біржового торгового дня

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю: Інвестиційна нерухомість
Методики оцінювання: Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. 
Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату 
оцінки
Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний): Ринковий, дохідний, витратний
Вихідні дані: Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю: Дебіторська заборгованість
Методики оцінювання: Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 
справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних 
грошових потоків на дату оцінки.
Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний): Дохідний
Вихідні дані: Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю: Поточні зобов’язання
Методики оцінювання: Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за 
вартістю погашення
Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний): Витратний
Вихідні дані: Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
7.1. Дохід від реалізації
2015
Дохід від реалізації готової продукції 19468
Дохід від реалізації послуг 937
Всього доходи від реалізації 20405

2014

Дохід від реалізації готової продукції 12835
Дохід від реалізації послуг 639
Всього доходи від реалізації 13474

7.2. Собівартість реалізації
2015
Виробничі витрати -
Матеріальні витрати 10304
Витрати на персонал 2728
Амортизація 303
Інші 1818
Всього 15153

2014
Виробничі витрати -
Матеріальні витрати 5980
Витрати на персонал 1794
Амортизація 299
Інші 1893
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Всього 9966

7.3. Інші доходи, інші витрати
2015
Інші доходи
Доходи від реалізації іноземної валюти -
Доходи від операційної оренди активів 1059
Дохід від реалізації інших оборотних активів 433
Інші доходи 1093
Всього 2585

2014
Інші доходи
Доходи від реалізації іноземної валюти -
Доходи від операційної оренди активів 859
Дохід від реалізації інших оборотних активів 331
Інші доходи 1311
Всього 2501

2015
Інші витрати
Витрати від операційної оренди 588
Витрати від реалізації інших оборотних активів 285
Інші витрати 1086
Всього 1959

2014
Інші витрати
Витрати від операційної оренди 467
Витрати від реалізації інших оборотних активів 218
Інші витрати 852
Всього 1537

7.4. Витрати на збут
2015
Витрати на персонал 793
Маркетинг та реклама 666
Транспортні витрати 297
Інші 100
Всього адміністративних витрат 1856

2014
Витрати на персонал 574
Маркетинг та реклама 333
Транспортні витрати 237
Інші 49
Всього адміністративних витрат 1193

7.5. Адміністративні витрати
2015
Витрати на персонал 1071
Утримання основних засобів 168
Витрати на охорону 80
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 82
Корпоративні витрати 28
Інші 1065
Всього адміністративних витрат 2494
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2014
Витрати на персонал 814
Утримання основних засобів 136
Витрати на охорону 68
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 81
Корпоративні витрати 45
Інші 884
Всього адміністративних витрат 2028

7.6. Податок на прибуток
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:31.12.2015

 Прибуток до оподаткування1528
 Всього прибуток до оподаткування 1528

 Податкова ставка  18%
 Податок за встановленою податковою ставкою   306 

Податковий вплив постійних податкових різниць            -                 
 Витрати з податку на прибуток306

 Поточні витрати з податку на прибуток306
  Відстрочений податок на прибуток-

  Витрати з податку на прибуток306
в т.ч.:
 -витрати з податку на прибуток від діяльності,

  що триває306
 -(відшкодування) з податку на прибуток

  від припиненої діяльності0
Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню:

  резерв сумнівних боргів0
Всього тимчасових різниць, які підлягають

  вирахуванню0

Тимчасові різниці, які підлягають оподаткуванню:     0                       
Всього тимчасових різниць, які підлягають

  оподаткуванню     0
Чисті тимчасові ризниці, які підлягають

 оподаткуванню0
  Чисті відстрочені податкові зобов'язання (18%)      0

 Відстрочені податкові зобов'язання
  На початок періоду0       

  Відстрочені витрати з податку0         
Податковий вплив змін резерву переоцінки
інвестицій наявних для продажу
 

 На кінець періоду0                          

                                 31.12.2014
 Прибуток до оподаткування248

 Всього прибуток до оподаткування248
 Податкова ставка18 %

 Податок за встановленою податковою ставкою45
Податковий вплив постійних податкових різниць            -                 

 Витрати з податку на прибуток45
 Поточні витрати з податку на прибуток45

 Відстрочений податок на прибуток-
 Витрати з податку на прибуток45

в т.ч.:
 -витрати з податку на прибуток від діяльності,

 що триває45
 -(відшкодування) з податку на прибуток
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 від припиненої діяльності0
Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню:

 резерв сумнівних боргів0
Всього тимчасових різниць, які підлягають

 вирахуванню0

Тимчасові різниці, які підлягають оподаткуванню:     0
Всього тимчасових різниць, які підлягають

 оподаткуванню     0
Чисті тимчасові ризниці, які підлягають

 оподаткуванню0
 Чисті відстрочені податкові зобов'язання (18%) 0

 Відстрочені податкові зобов'язання31.12.2014
 На початок періоду0

 Відстрочені витрати з податку0
Податковий вплив змін резерву переоцінки
інвестицій наявних для продажу
 

 На кінець періоду 0

Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності і для цілей 
оподаткування. Тимчасові різниці в основному пов'язані з різними методами визнання доходів та 
витрат, а також з балансової вартості певних активів. Постійні різниці в основному пов'язані з 
витратами на благодійність, штрафи.
7.7. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.
Станом на 31.12.2015 Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу. 
7.8. Нематеріальні активи
До нематеріальних активів товариства входить бухгалтерська програма.
7.9. Основні засоби
Станом на 31 грудня 2015 основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

Первіснавартість станом на початок звітного року

Будинки, споруди та передавальні пристрої 3334
Машини та обладнання 2614
Транспортні засоби 350
Інструменти, прилади, інвентар 287
Інші основні засоби 240
Малоцінні необоротні матеріальні активи 148
Всього 6983

Придбаноосновнихзасобів
Будинки, споруди та передавальні пристрої 140
Машини та обладнання 635
Транспортні засоби 20
Інструменти, прилади, інвентар 83
Інші основні засоби -
Малоцінні необоротні матеріальні активи 38
 
Всього 916

Вибуло
Будинки, споруди та передавальні пристрої -
Машини та обладнання -
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Транспортні засоби -
Інструменти, прилади, інвентар 2
Інші основні засоби -
Малоцінні необоротні матеріальні активи 7

Всього 9

Первіснавартість станом на кінецьзвітногоперіоду 
Будинки, споруди та передавальні пристрої 3484
Машини та обладнання 3249
Транспортні засоби 370
Інструменти, прилади, інвентар 368
Інші основні засоби 240
Малоцінні необоротні матеріальні активи 179

Всього 7890

Накопиченаамортизація станом на початок звітного року
Будинки, споруди та передавальні пристрої 1860
Машини та обладнання 2031
Транспортні засоби 332
Інструменти, прилади, інвентар 223
Інші основні засоби 30
Малоцінні необоротні матеріальні активи 148

Всього 4624

Амортизаційнінарахування за звітний період
Будинки, споруди та передавальні пристрої 106
Машини та обладнання 221
Транспортні засоби 18
Інструменти, прилади, інвентар 55
Інші основні засоби 19
Малоцінні необоротні матеріальні активи 31

Всього 450

Вибуло
Будинки, споруди та передавальні пристрої -
Машини та обладнання -
Транспортні засоби -
Інструменти, прилади, інвентар -
Інші основні засоби -
Малоцінні необоротні матеріальні активи -

Всього -

Амортизація станом на кінецьзвітногоперіоду
Будинки, споруди та передавальні пристрої 1966
Машини та обладнання 2252
Транспортні засоби 350
Інструменти, прилади, інвентар 278
Інші основні засоби 49
Малоцінні необоротні матеріальні активи 179
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Всього 5074

Балансовавартість станом на кінецьзвітногоперіоду
Будинки, споруди та передавальні пристрої 3484
Машини та обладнання 3249
Транспортні засоби 370
Інструменти, прилади, інвентар 368
Інші основні засоби 240
Малоцінні необоротні матеріальні активи 179

Всього 7890

7.10. Інвестиції, доступні для продажу
Станом на 31.12.2015р. інвестиції , доступні для продажу у Товариства відсутні.
7.11. Інвестиції до погашення
Станом на 31.12.2015р. інвестиції до погашення у підприємства відсутні.
7.12. Довгострокова дебіторська заборгованість
Довгострокова дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.
7.13. Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість на звітну дату відсутня.
7.14. Запаси
на 31 грудня 2015
Сировина і матеріали 642
Паливо 28
МШП 5
Незавершене виробництво 1154
Готова продукція 430
Товари 205
Всього запаси 2464

на 31 грудня 2014
Сировина і матеріали 583
Паливо 12
МШП 12
Незавершене виробництво 607
Готова продукція 426
Товари 146
Всього запаси 1786

7.15. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
на 31 грудня 2015
Торговельна дебіторська заборгованість 459
Аванси видані 3589
За розрахунками з бюджетом 13
Інші оборотні активи 167
Всього 4228

на 31 грудня 2014
Торговельна дебіторська заборгованість 621
Аванси видані 2741
За розрахунками з бюджетом 109
Інші оборотні активи 136
Всього 3607
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Аналіз простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості, представлено наступним 
чином:

на 31 грудня 2015
До 30 днів 257
30-60 днів - 
60-90 днів 196
90-120 днів - 
Більше 120 днів 6
Всього 459

на 31 грудня 2014
До 30 днів 341
30-60 днів - 
60-90 днів 221
90-120 днів -
Більше 120 днів 59
Всього 621

 Зміни у резервах під торговельну дебіторську заборгованість представлено нижче.

2015
Резерв на початок періоду 28
Збільшення -
Списання активів за рахунок резерву (28)
Резерв на кінець періоду -

2014
Резерв на початок періоду 28
Збільшення - 
Списання активів за рахунок резерву -
Резерв на кінець періоду 28

7.16. Грошові кошти
на 31 грудня 2015
Каса та рахунки в банках, в грн. 650
Рахунки в банках, в долл. США 42
Всього 692

на 31 грудня 2014
Каса та рахунки в банках, в грн. 780
Рахунки в банках, в долл. США -
Всього 780

7.17. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
на 31 грудня 2015
Заборгованість постачальникам  сировину,послуги 20
Аванси отримані 993
Заборгованість перед  бюджетом 235
Заборгованість по зарплаті -
Інша дебіторська заборгованість 326
Всього 1574

на 31 грудня 2014
Заборгованість постачальникам  сировину,послуги 12
Аванси отримані 812
Заборгованість перед  бюджетом 149
Заборгованість по зарплаті -
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Інша дебіторська заборгованість 122
Всього 1095

7.18. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2015 року Статутнийкапітал ПАТ «Завод скловиробів» складає  2 168 754,00 
грн, якийрозподіляється на 2065480  простихіменнихакційномінальноювартістю 1,05 грн. 
Протягомзвітного року  підприємствододатковуемісію не проводило.

7.19. Короткострокові забезпечення
на 31 грудня 2015
Резерв відпусток 18
Всього 18

на 31 грудня 2014
Резерв відпусток 13
Всього 13

8. Розкриття іншої інформації
8.1 Умовні зобов'язання.
8.1.1. Юридичні питання
 В процесі звичайної діяльності Товариство не залучене в судові розгляди і до нього не 
висуваються інші претензії.
8.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш 
ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному
 середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, 
якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва 
економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові 
податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових 
інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На 
думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів
 під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими 
органами протягом трьох років.
8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 
реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться
 поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству 
визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. 
8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони
До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:
 •підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або

 ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
 •асоційовані компанії;
 •спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
 •компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 
відсоток голосів у Товаристві;

2015 рік
Оренда:
Операції з пов'язаними сторонами  910
Всього 910
Інша дебіторська заборгованість:
Операції з пов'язаними сторонами  1948
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Всього 2274

2014 рік
Оренда:
Операції з пов'язаними сторонами  770
Всього 770
Інша дебіторська заборгованість:
Операції з пов'язаними сторонами  1948
Всього 2339

Пов’язані особи ПАТ «Завод скловиробів» - акціонери, які мають контрольний пакет акцій  ПрАТ
 «Компанія «Асоціація Україна» (код 2408320) – 92,4924 %
8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих 
активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу 
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь 
точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та 
ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий
 ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин 
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та 
застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
8.3.1. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює 
три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик 
виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та
 валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, 
облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають 
унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони 
чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи 
чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції 
на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення 
цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на 
вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, 
номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків 
здійснюється на основі аналізу чутливості.

8.3.2. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, 
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів 
або іншого фінансового активу. 
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство 
аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими 
активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
8.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
 •зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі 
забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
 •забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги 
Товариства, що відповідають рівню ризику.
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8.5. Події після Балансу
Подій після звітної дати, які б вплинули на результати  діяльності, не було.
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - 
фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
 видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «Імона-Аудит»

23500277

01030, м.Київ, вул. Пирогова, 2/37

0791 26.01.2001

,  ,  

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» 
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ

Користувачам фінансової звітності 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

м. Київ                                                                                                    01 квітня 2016 року

Згідно з Договором № 42 від 16 лютого 2016 року ТОВ «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор) ), 
яка внесена в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності згідно Свідоцтва № 0791, виданого рішенням Аудиторської 
палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України №315/3 до 24.09.2020 
року, (свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстраційний 
номер Свідоцтва: 341 від 25.01.2016 року (Серія та номер Свідоцтва П 000341), свідоцтво дійсне до 24.09.2020 року; 
свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку № 0250, Рішення АПУ від 05.07.2012 року 
№252/4), проведено незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку 
та річних фінансових звітів у складі: 
 •Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, 
 •Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 рік, 
 •Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік, 
 •Звіту про власний капітал за 2015 рік,
 •Приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік 

 (надалі – фінансові звіти)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» (надалі – 
Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і  встановленим нормативам. 

Період проведення перевірки: з 16 лютого по 01 квітня 2016 року.

Основні відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» наведено в Таблиці 1. 
Таблиця 1 

  1Повне найменування ТоваристваПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ»
  2Скорочене найменування ТоваристваПАТ «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ»
  3Організаційно-правова форма ТоваристваАкціонерне товариство 
  4Код за ЄДРПОУ 00293290
 5Серія, номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та дата проведення первинної державної 

 реєстраціїСвідоцтво серії А01 № 377602
Номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 073 105 0008 004475  
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Дата проведення державної реєстрації 19 травня 1994 року
  6Місце проведення первинної державної реєстраціїСолом`янська районна в м. Києві державна адміністрація
  7Місцезнаходження03067, м. Київ, вул.. Машинобудівна, буд. 42
  8Основні види діяльності за КВЕД23.12 Формування та оброблення листового скла

46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом та засобами чищення
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в 
спеціалізованих магазинах
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  9КерівникЛуцейко Юрій Степанович

Назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види діяльності відповідають Статуту та 
відображені в Статуті  достовірно. 

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової 
звітності, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні, внутрішні положення Товариства.
Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» 
№ 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р. зі змінами та доповненнями) та 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – 
МСА), зокрема до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань
 у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова 
звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 
аудитором фінансову звітність», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової 
звітності, тощо. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання 
аудиторської перевірки  для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих 
викривлень. Перевірка проводилася відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 
3480-IV від 23.02.2006, Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР 
від 30.10.1996 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, 
інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку.
 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» несе 
відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності Товариства у відповідності до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського 
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та 
достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.
 
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності Товариства на основі результатів 
аудиторської перевірки. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці 
ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським 
персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в 
Україні.   
 Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські 
докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства.
 Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації,  наданих Товариством в процесі виконання роботи. 
Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на 
формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть 
відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.
 Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, 
надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема до МСА 700 «Формування думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна 
інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо 
іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 250 «Розгляд 
законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності, тощо та інших законодавчих актів України і 
нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство обрало датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня 2011 року, тому в 
фінансовій звітності Товариства за 2015 рік наводиться порівняльна інформація за 2014 рік.
Вимоги до фінансової звітності загального призначення та склад повного пакету фінансової звітності відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності наведено у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 1 
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«Подання фінансової звітності». Враховуючи той факт, що фінансова звітність підприємств, для яких є обов’язковим 
складання звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності, використовують для цього форми звітності, 
визначені П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 
«Подання фінансової звітності», аудитор зазначає, що зазначена невідповідність структури і змісту фінансової 
звітності не призвела до модифікації його думки.
Фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності та розміщеній 
на офіційному сайті Міністерства фінансів України, а також чинного законодавства.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

На думку Аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив можливих коригувань, що могли б бути 
потрібними в разі прийнятті участі Аудитором у спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань 
Товариства станом на 31 грудня 2015 року, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки, 
внаслідок чого виникає обмеження в обсязі роботи аудиторів. Однак за допомогою відповідних аудиторських 
процедур Аудитор отримав можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах 
Товариства станом на 31 грудня 2015 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства 
фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.
Також Аудитор зазначає, що в примітках до річної фінансової звітності Товариства в окремих розділах інформація 
розкрита не в повному обсязі, що суперечить вимогам МСФЗ. 
Оскільки це не має всеохоплюючого характеру для фінансової звітності Товариства, Аудитор вважає за доцільне 
висловити умовно-позитивну думку щодо цієї фінансової звітності.  

Умовно-позитивна думка

За винятком питань, що розкриті в параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», фінансові звіти 
Товариства відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові 
результати у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та надають правдиву та неупереджену 
інформацію про рух власного капіталу Товариства і рух грошових коштів за 2015 рік згідно з визначеною 
концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, 
аналітичному обліку та первинним документам Товариства. 
Ведення бухгалтерського обліку  відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності, забезпечує регулярний 
збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності. На думку аудитора, фінансові звіти
 Товариства за 2015 рік в цілому складені на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі 
первинних документів. 
Фінансова звітність Товариства складена в цілому відповідно до вимог: 
 •Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та 
доповненнями),
 •Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1994 року (зі змінами та 
доповненнями),
та відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року та його
 фінансові результати за 2015 рік у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

   Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на 
додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті 
інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, при реєстрації випуску та проспекту емісії 
цінних паперів згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. та рішень 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 

Додаткова інформація
про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» 
станом на 31 грудня 2015 року

Повнота та відповідність фінансової звітності  встановленим 
нормативам бухгалтерського обліку

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в 
натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і 
взаємопов’язаного їх відображення.
Облік повністю автоматизований.
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків 
бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Під час перевірки змісту наданих 
бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, в 
цілому відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності Товариства відображені усі 
показники, які мають суттєвий вплив на звітність. 
Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом 
Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації 
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бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік   в цілому ведеться на Товаристві у 
відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. 
№ 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі – Закон № 996), Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших
 законодавчих та нормативно – правових  документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.
При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена відповідно до облікових 
регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. 
Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог: 
 •Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та 
доповненнями),
 •Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1994 року (зі змінами та 
доповненнями).

Нематеріальні активи

У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31 грудня 2015 року на балансі Товариства 
обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 44 тис. грн. Знос нематеріальних активів станом на 31 
грудня 2015 року складав 9 тис. грн., що в цілому відповідає даним облікових регістрів. Нарахування амортизації на 
нематеріальні активи здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.
На думку аудиторів, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Наказу про облікову 
політику, Міжнародному стандарту бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та 
доповненнями).

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2015 року на балансі обліковуються основні засоби 
первісною вартістю 7 890 тис. грн. Дані щодо основних засобів Товариства наведено в Таблиці 2.
Таблиця 2

 Групи основних засобів  Залишок на 31 грудня 2015 року (первісна вартість, тис. грн.)
 Будинки, споруди та передавальні пристрої3 485

 Машини та обладнання3 266
 Транспортні засоби371

 Інструменти, прилади та інвентар (меблі)299
 Інші основні засоби290

 Інші необоротні матеріальні активи179
 Всього:7 890

Сума нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31 грудня 2015 
року склала 5 074 тис. грн.
Відповідно до Наказу про облікову політику нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним 
методом. 
Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду. 
На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та 
первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобів та інших необоротних матеріальних 
активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського 
обліку 16 «Основні засоби», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 
застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

Облік запасів

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2015 року на балансі обліковуються запаси в сумі 2 
464 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. 
Дані щодо запасів Товариства наведено в Таблиці 3.
Таблиця 3

 ЗапасиЗалишок на 31 грудня 2015 року, тис. грн.
 Виробничі запаси675

 Незавершене виробництво1 154
 Готова продукція430

 Товари205
 Всього:2 464

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів 
визначається згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та 
доповненнями). При вибутті запасів оцінка їх здійснюється за собівартістю перших за часом надходження запасів 
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(ФІФО). Списання запасів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами 
підприємства та затверджені в установленому порядку. Аналітичний облік запасів ведеться Товариством у відомостях
 по кожному виду запасів окремо у розрізі найменувань.
Облік запасів на Товаристві здійснюється в цілому у відповідності із вимогами Наказу про облікову політику та 
вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

Дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2015 року на балансі Товариства не обліковується, що
 в цілому відповідає первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2015 року обліковується на 
балансі в сумі 459 тис. грн. , що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та 
синтетичного обліку. 
Станом на 31 грудня 2015 року дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками: 
 •за виданими авансами становить 3 589 тис. грн.,
 •з бюджетом становить 13 тис. грн., в тому числі з податку на прибуток – 0 тис. грн., 
 •інша поточна дебіторська заборгованість становить 1 тис грн., 
що в цілому відповідає первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
 На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється  Товариством в усіх 
суттєвих аспектах відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 
застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).
 
Фінансові інвестиції

 За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного 
обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2015 року на балансі Товариства довгострокові та поточні фінансові 
інвестиції не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та 
синтетичного обліку.
 
Грошові кошти

Залишок грошових коштів Товариства в національній валюті станом на 31 грудня 2015 року склав 692 тис. грн., в 
тому числі в касі – 16 тис. грн., що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності 
Товариства.

Інші оборотні активи

Інші оборотні активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року складають суму 166 тис. грн., що в цілому відповідає
 первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Визнання, облік та оцінка зобов’язань та забезпечень Товариства

 Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому відповідають вимогам 
Наказу про облікову політику та вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні 
зобов’язання та умовні активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 
застосовується з 01 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями) та Наказу про облікову політику.
Довгострокові зобов’язання та забезпечення станом на 31 грудня 2015 року на балансі Товариства не обліковуються, 
що в цілому відповідає первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Короткострокові кредити банків та векселі видані не обліковуються на балансі Товариства станом на 31 грудня 2015 
року, що в цілому відповідає первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Станом на 31 грудня 2015 року на балансі Товариства обліковується поточна кредиторська заборгованість за:

  товари, роботи, послуги в сумі 20 тис. грн.;
  розрахунками з бюджетом в сумі 235 тис. грн., в тому числі з податку на прибуток – 218 тис. грн.;
  розрахунками з оплати праці в сумі 1 тис. грн.;
  розрахунками з одержаних авансів в сумі 993 тис. грн..;
  розрахунками з учасниками в сумі 1 тис. грн.;
  інші поточні зобов’язання в сумі 306 тис. грн., 

що в цілому відповідає даним  первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Поточні забезпечення Товариства станом на 31 грудня 2015 року складають суму 18 тис. грн., що в цілому відповідає 
первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Власний капітал

 За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2015 року складає суму 8 661 тис. грн.  та має 
таку структуру:
          Таблиця 4

 Структура власного капіталуСума
 Зареєстрований (пайовий) капітал, в т.ч. 2 169
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 внески до незареєстрованого статутного капіталу-
 Капітал в дооцінках1 173
 Додатковий капітал-

 Резервний капітал17
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)5 302

 Неоплачений капітал-
 Вилучений капітал-

 Разом власний капітал8 661

На думку аудитора розмір та структура власного капіталу станом на 31 грудня 2015 року в усіх суттєвих аспектах 
відображені у фінансовій звітності Товариства достовірно. Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу 
Товариства протягом 2015 року наведено в Звіті про власний капітал відповідно до Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями).

Статутний капітал

Статутний капітал  станом на 31 грудня 2015 року складав 2 168 754 грн. (Два мільйони сто шістдесят вісім тисяч 
сімсот п`ятдесят чотири грн. 00 коп.), який  поділений на 2 065 480 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 
грн. 05 коп. та сплачений повністю.
Відкрите акціонерне товариство «Київський завод скловиробів» створено регіональним відділенням Фонду 
державного майна України по м. Києву (наказ від 11 травня 1994 року № 371-ВАТ) шляхом приватизації майна 
Державного підприємства «Київський завод скловиробів». Статутний капітал складав 1 419 285 000 крб. (Один 
мільярд чотириста дев`ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят п`ять тисяч крб.), поділений на 13 517 простих іменних 
акцій номінальною вартістю 105 000 крб. Всі акції були розміщені серед засновників, які сплатили вартість акцій за 
рахунок власних коштів юридичних осіб – засновників та за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів 
фізичних осіб – засновників. Випуск акцій було зареєстровано Київським міським фінансовим управлінням 22 червня 
1994 року.
21 квітня 1999 року Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській 
області видало Свідоцтво № 313/10/1/99 про реєстрацію випуску 13 517 простих іменних акцій в документарній 
формі існування номінальною вартістю 1,05 грн. на загальну суму 14 192,85 грн. (Чотирнадцять тисяч сто дев`яносто 
дві грн.. 85 коп.).
Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 5) було прийнято рішення про збільшення статутного 
капіталу на 54 561,15 грн. (П`ятдесят чотири тисячі п`ятсот шістдесят одна грн. 15 коп.) шляхом випуску 51 963 
додаткових простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 грн. Всі акцій було розміщено та їх вартість було 
сплачено за рахунок передачі акціонером обладнання на суму 21 168,59 грн. (Двадцять одна тисяча сто шістдесят 
вісім грн.. 59 коп.) та матеріалів на суму 33 392,56 грн. (Тридцять три тисячі триста дев`яносто дві грн.. 56 коп.) (акт 
прийому-передачі від 05 липня 1999 року). Після внесення змін статутний капітал складав 68 754,00 грн. (Шістдесят 
вісім тисяч сімсот п`ятдесят чотири грн.. 00 коп.), поділений на 65 480 простих іменних акцій номінальною вартістю 
1,05 грн. Випуск акцій було зареєстровано Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. 
Києві та Київській області (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 15 вересня 1999 року № 720/10/1/99).  
В зв`язку зі зміною форми існування акцій з документарної на бездокументарну 26 квітня 2010 року Територіальне 
управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області видало Свідоцтво 
№ 24/10/1/10 про реєстрацію випуску 65 480 простих іменних акцій в бездокументарній формі існування 
номінальною вартістю 1,05 грн. на загальну суму 68 754 грн. (Шістдесят вісім тисяч сімсот п`ятдесят чотири грн. 00 
коп.).
В зв`язку зі зміною назви Товариства на Публічне акціонерне товариство «Київський завод скловиробів» 16 грудня 
2010 року Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській 
області видало Свідоцтво № 24/10/1/10 про реєстрацію випуску 65 480 простих іменних акцій в бездокументарній 
формі існування номінальною вартістю 1,05 грн. на загальну суму 68 754 грн. (Шістдесят вісім тисяч сімсот п`ятдесят
 чотири грн. 00 коп.).
28 серпня 2013 року позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол № 22) було прийнято рішення про 
збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків серед осіб, які визначені переліком, затвердженого рішенням Загальних 
зборів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 29 жовтня 2013 року видала Тимчасове свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій (реєстраційний № 165/1/2013-Т) про випуск простих іменних акцій Публічного 
акціонерного товариства «Завод скловиробів» на загальну суму 2 100 000 грн. (Два мільйони сто тисяч грн.. 00 коп,) 
номінальною вартістю 1,05 грн. у кількості 2 000 000 штук.
Акції додаткового випуску було розміщено наступним чином:
 Таблиця 5
ПрАТ "Компанія "Асоціація "Україна"

Кількість акцій 1 855 618
Сума грн. 1 948 398,90
Відношення до загальної кількості акцій, % 92,7809

ПрАТ «Голден Гейт Бізнес»
Кількість акцій 138 885
Сума грн. 145 829,25
Відношення до загальної кількості акцій, % 6,9443
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Лепак Р.І.
Кількість акцій 1 161
Сума грн. 1 219,05
Відношення до загальної кількості акцій, % 0,0581

Семашко О.А.
Кількість акцій 4 336
Сума грн. 4 552,80   
Відношення до загальної кількості акцій, % 0,2166

Всього:
Кількість акцій 2 000 000
Сума грн. 2 100 000,00
Відношення до загальної кількості акцій, % 100,0000

Інформація про викуп акцій додаткового випуску наведено в Таблиці 
6.                                                                                                                             
Таблиця 6 
ПрАТ "Компанія "Асоціація "Україна"
Оплата акцій додаткового випуску (грн.)
Документ про оплату внесків на поточний рахунок 260070421900 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ, МФО 300249

 400 000,00Платіжне доручення № 345 від 15 листопада 2013 року
 400 000,00Платіжне доручення № 351 від 18 листопада 2013 року
 407 259,00Платіжне доручення № 354 від 20 листопада 2013 року
 350 000,00Платіжне доручення № 362 від 21 листопада 2013 року
 200 000,00Платіжне доручення № 363 від 25 листопада 2013 року
 191 139,90Платіжне доручення № 444 від 30 грудня 2013 року

ПрАТ «Голден Гейт Бізнес»
Оплата акцій додаткового випуску (грн.)
Документ про оплату внесків на поточний рахунок 260070421900 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ, МФО 300249

 100 000,00Платіжне доручення № 175 від 15 листопада 2013 року
 31 523,00Платіжне доручення № 177 від 18 листопада 2013 року
 14 306,25Платіжне доручення № 191 від 30 грудня 2013 року

Лепак Р.І.
Оплата акцій додаткового випуску (грн.)
Документ про оплату внесків на поточний рахунок 260070421900 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ, МФО 300249

 1 219,05Платіжне доручення № 9000127610  від 28 листопада 2013 року

Семашко О.А.
Оплата акцій додаткового випуску (грн.)
Документ про оплату внесків на поточний рахунок 260070421900 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ, МФО 300249

 4 552,80Платіжне доручення № 717595 від 28 листопада 2013 року

Всього: 2 100 000,00

14 лютого 2014 року позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 23) було прийнято 
рішення про збільшення статутного капіталу до 2 168 754,00 грн. (Два мільйони сто шістдесят вісім тисяч сімсот 
п`ятдесят чотири грн. 00 коп.), який  поділений на 2 065 480 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 05 
коп. та внесено відповідні зміни до Статуту Товариства, який був затверджений у новій редакції. Державна реєстрація
 змін була проведена 26 лютого 2014 року Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців Солом`янського району реєстраційної службі Головного управління юстиції у місті Києві № 1 073 105 
0015 004475. 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 18 березня 2014 року видала Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій (реєстраційний № 165/1/2013) про випуск простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» на загальну суму 2 168 754,00 грн. (Два мільйони сто шістдесят вісім 
тисяч сімсот п`ятдесят чотири грн. 00 коп.) номінальною вартістю 1,05 грн. у кількості   2 065 480 штук.
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Відповідно до інформаційної довідки ПАТ «Національний депозитарій України» від 23 лютого 2016 року № 103405 
станом на 31 грудня 2015 року 2 065 840 іменних цінних паперів були розміщені між 2 юридичними та 1103 
фізичними особами наступним чином:
Таблиця 7

ПрАТ «Компанія «Асоціація Україна», код 2408320
Кількість акцій 1 910 411
Сума грн. 2 005 931,55
Відношення до загальної кількості акцій, % 92,4924

ПрАТ «Голден Гейт Бізнес», код 21568727
Кількість акцій 142 986
Сума грн. 150 135,30
Відношення до загальної кількості акцій, % 6,9227

Акціонери-фізичні особи (1103 особи)
Кількість акцій 12 083
Сума грн. 12 687,15
Відношення до загальної кількості акцій, % 0,5849

Всього:
Кількість акцій 2 065 480
Сума грн. 2 168 754,00
Відношення до загальної кількості акцій, % 100,0000
 

Таким чином, за результатами аудиторської перевірки встановлено, що станом 31 грудня 2015 року зареєстрований та
 сплачений Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» становить
 2 168 754,00 грн. (Два мільйони сто шістдесят вісім тисяч сімсот п`ятдесят чотири грн. 00 коп.), який складається з 2 
065 480 простих іменних акції в без документарній формі номінальною вартістю 1,05 грн., що відповідає вимогам 
чинного законодавства та встановленим нормативам. Неоплачений та вилучений капітали Товариства станом на 31 
грудня 2015 року відсутні. 
На думку аудиторів розмір статутного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом  на 31 грудня 
2015 року достовірно.

Капітал у дооцінках

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2015 року сума капіталу в дооцінках складає 1 173 
тис. грн., що в цілому відповідає даним  первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного 
обліку. В цій статті відображено грошові кошти від дооцінки основних засобів.

Резервний капітал

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2015 року сума резервного капіталу складає 17 тис. 
грн., що в цілому відповідає даним  первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. 

Щодо вартості чистих активів 

 Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2015 становить 8 661 тис. грн., що відповідає підсумку 
розділу І пасиву Балансу Товариства на вказану дату. Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі 
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485. 
Вартість чистих активів Товариства більша розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного 
законодавства.
 
Доходи

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних 
документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних 
документів, передбачених статтею 9 Закону №  996.
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах – ордерах та оборотно – 
сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2015 рік в цілому відповідають первинним 
документам. 
 Структуру доходів Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2015 рік та даними облікових регістрів 
та первинних документів наведено в Таблиці 8.

Структура доходів Товариства за 2015 рік
                                                                                                                       Таблиця 8
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 Доходи ТоваристваСума (тис. грн.)
 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)20 405

 Інші операційні доходи2 585
 Доход від участі в капіталі-

 Інші фінансові доходи-
 Інші доходи-

 Разом22 990
 Дооцінка (уцінка) необоротних активів-

 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів-
 Накопичені курсові різниці-

 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств-
 Інший сукупний дохід-

 Інший сукупний дохід до оподаткування-
 Сукупний дохід до оподаткування22 990

На думку аудиторів бухгалтерський облік доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах ведеться відповідно до норм 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18 «Дохід», який виданий Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та доповненнями).

Витрати

На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм:
 •Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),
 •Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», який виданий Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),
 •Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 11 «Будівельні контракти», який виданий Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та доповненнями),
 •Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», який виданий 
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами 
та доповненнями), 
 •Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 36 «Зменшення корисності активів», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та 
доповненнями), 
 •Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам», який виданий Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1999 року (зі змінами та доповненнями).
Бухгалтерський облік витрат Товариства за 2015 рік здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів 
виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів. За результатами аудиторської 
перевірки встановлено, що дані, які відображено в оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному 
відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
 Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2015 рік та даними облікових регістрів та
 первинних документів наведено Таблицях 9, 10.

Структуру витрат Товариства за 2015 рік
Таблиця 9

 Витрати діяльності ТоваристваСума (тис. грн.)
 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)15 153

 Адміністративні витрати2 494
 Витрати на збут1 856

 Інші операційні витрати1 959
 Фінансові витрати-

 Інші витрати-
 Разом21 462

Елементи операційних витрат за 2015 рік
Таблиця 10

 Витрати діяльності ТоваристваСума (тис. грн.)
 Матеріальні витрати14 310

 Витрати на оплату праці2 802
 Відрахування на соціальні заходи1 045

 Амортизація459
 Інші операційні витрати2 465

 Разом21 081

За 2015 рік Товариство отримало прибуток до оподаткування в розмірі 1 528 тис. грн., витрати з податку на прибуток 
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в 2015 році склали 306 тис. грн.. Інший сукупний дохід Товариства за 2015 рік становить 0 тис. грн..Таким чином 
сукупний дохід Товариства за 2015 рік є прибуток у розмірі 1 222 тис. грн.. З урахуванням суми нерозподіленого 
прибутку станом на 31 грудня 2014 року в сумі 4 080 тис. грн., сума нерозподіленого прибутку Товариства станом на 
31 грудня 2015 року складає 5 302 тис. грн.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності.

Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансових звітів Товариства за 2015 рік, 
вважаємо за необхідне зазначити, що інша особлива інформація про Товариство, розкриття якої передбачено статтею 
41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, не мала місця.

Наявності   суттєвих  невідповідностей  між  фінансовою звітністю,  що  підлягала аудиту,  та   іншою   інформацією,  
 що розкривається  емітентом  цінних  паперів  та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового 
ринку разом з фінансовою звітністю (МСА 720  «Відповідальність  аудитора щодо   іншої   інформації  в  документах, 
 що  містять  перевірену аудитором фінансову звітність»),  не виявлено.

Значні  правочини  (10  і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної  фінансової 
звітності)   відповідно   до   Закону   України   «Про  акціонерні 
товариства» в 2015 році Товариством укладалися, а саме:
 •Рішенням Наглядової ради Товариства від 19 травня 2015 року (протокол № 63) було надано дозвіл на укладання 
від імені Товариства з ТОВ «Стальконструкція ЛТД» код ЄДРПОУ 38158090, договору генерального підряду з метою
 виконання робіт із:

  розробки розділів проектної та робочої документації для проведення реконструкції головного корпусу заводу 
(літ. А) у складі майнового комплексу під адміністративну будівлю із благоустрієм теріторії за адресою: м. Київ, вул.. 
Машинобудівна, буд. 42;

  проходження Державної будівельної експертизи Проекту;
  отримання дозволу Державного архітектурно-будівельного контролю на реконструкцію та будівництво.

Загальна вартість робіт за договором становить 1 350 000,00 грн. з урахуванням ПДВ.

     
 Ризиків  суттєвого викривлення  фінансової  звітності  внаслідок  шахрайства (МСА 240 «Відповідальність 
аудитора,  що стосується шахрайства,  при аудиті фінансової звітності») аудитором не виявлено. 
 
Довідка про фінансовий стан Товариства  додається.

Довідка про фінансовий стан 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» 
станом на 31 грудня 2015 року

На підставі даних фінансової звітності Товариства аудиторами були розраховані окремі фінансові показники, які 
наведені  в Таблиці 11.
Таблиця 11

Коефіцієнт ліквідності
Формула розрахунку Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695-р1665-р1660)
Значення  показника на 31.12.2014 0,72089
Значення  показника на 31.12.2015 0,44473

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Формула розрахунку Ф1 р1165 / Ф1 р1695
Значення  показника на 31.12.2014 0,71233
Значення  показника на 31.12.2015 0,43964

Коефіцієнт покриття
Формула розрахунку Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695-р1665-р1660)
Значення  показника на 31.12.2014 5,70518
Значення  показника на 31.12.2015 4,7455

Коефіцієнт загальної ліквідності 
Формула розрахунку Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660)
Значення  показника на 31.12.2014 5,70518
Значення  показника на 31.12.2015  4,7455
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Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, автономії)
Формула розрахунку Ф1 р1495 / Ф1 р1300
Значення  показника на 31.12.2014 0,87169
Значення  показника на 31.12.2015 0,84621

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом
Формула розрахунку  Ф1 (р1595+р1695) / Ф1 р1495
Значення  показника на 31.12.2014 0,1472
Значення  показника на 31.12.2015 0,18173

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)
Формула розрахунку Ф1 (р1195-р1170) – Ф1 (р1695-р1665-р1660)
Значення  показника на 31.12.2014 5091
Значення  показника на 31.12.2015 5828

Коефіцієнт рентабельності активів
Формула розрахунку Ф2 р2465 / Ф1 (р. 1300 (гр..3) + р. 1300 (гр.. 4))/2
Значення  показника на 31.12.2014 0,02476
Значення  показника на 31.12.2015 0,13021

Коефіцієнт фінансової стабільності
Формула розрахунку  Ф1 р1495 / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660)
Значення  показника на 31.12.2014  6,87523
Значення  показника на 31.12.2015 5,5662

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
Формула розрахунку Ф1 (р1495-р1095) / р1195
Значення  показника на 31.12.2014 0,82261
Значення  показника на 31.12.2015 0,78684

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового стану можемо зробити 
висновок, що станом на 31 грудня 2015 року фінансовий стан Товариства задовільний. Дані показники, що 
характеризують фінансовий стан та платоспроможність Товариства станом на 31 грудня 2015 року, свідчить про 
подальшу можливість безперервного функціонування Товариства як суб’єкта господарювання.

Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів 
здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі ( МСА 570 
«Безперервність»).

Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 12.
           Таблиця 12

  1Повне найменуванняТовариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «Імона-Аудит»
  2Код за ЄДРПОУ23500277
 3Номер та дата Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, виданого АПУ   

 Номер та дата Свідоцтва АПУ про відповідність системи контролю якості№ 0791, видано рішенням Аудиторської 
палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України від 24.09.2015 року № 
315/3 до 24.09.2020 року 
№ 0250, видано рішенням Аудиторської палати України від 05.07.2012 року № 252/4
 4Номер та дата Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки

 професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку   
 № 341 від 25.01.2016 року (Серія та номер Свідоцтва П 000341); свідоцтво дійсне до 24.09.2020 року
 5Прізвище, ім`я, по батькові аудитора

 Номер та дата видачі сертифіката аудитора, виданного АПУМалета Юрій Юрійович
№ 006497, виданий  на підставі рішення Аудиторської палати України від 18.12.2008 року за № 197/3,  продовжений 
рішення АПУ від 31.10 2013 року за № 281/2, дійсний до 18.12.2018 року
  6Місцезнаходження (юридична адреса)01030, м.Київ, вул. Пирогова, 2/37
  7Адреса здійснення діяльності02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95
  8Телефон/ факс565-77-22,  565-99-99

          АудиторМалета Ю.Ю.
(сертифікат аудитора № 006497, виданий  на підставі рішення Аудиторської палати України від 18.12.2008 року за № 
197/3,  продовжений рішення Аудиторської палати України від 31.10 2013 року за № 281/2, дійсний до 18.12.2018 
року)
 

        Генеральний директор Величко О.В.
(сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002, 
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продовжений рішенням Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 до 23.04.2017; свідоцтво Українського 
інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету про закінчення курсів та 
складання іспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фінансової звітності професійних учасників 

 фондового ринку», видане Величко Ользі Володимирівні від 19.12.2013, протокол № 1, серія АФР №13/00019)

    Дата аудиторського висновку:                            01 квітня 2016 року
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